
 

DRENTSCHE COURANT 

DINGSDAG, DEN 23 JULIJ  1850 
 
Smilde, 21 Julij. Heden morgen wilde de vrouw van R.J., arbeider alhier, haar oorijzer van zilver 

opzetten; toen zij echter bij de kast kwam, bemerkte zij, dat zoowel dit als nog twee andere zilveren 

oorijzers weg waren; bij nader onderzoek bleek het, dat nog meerdere voorwerpen vermist werden, en 
daaronder ook eene som van zestig gulden, de opbrengst van een partij boekweit. Men vermoedt, dat 

hier diefstal gepleegd is, doch begrijpt niet, hoe dezelve is bedreven, daar de sleutel van de kast, 

waarin zich een en ander bevond, heden morgen weer lag op deszelfs gewone plaats in het pulpitrum, 
en de sleutel hiervan als gewoonlijk gevonden werd in de zak van de vrouw op de beddeplank, terwijl 

er geene braak noch aan de kast noch aan het pulpitrum te bespeuren was, en men ook niet konde zien, 

dat iemand van buiten in het huis was gebroken, hoewel een haakje op de achterdeur van buiten 

daarvan kon worden afgeligt. (*pulpitrum = combinatie van een la- en schrijftafel) 

DRENTSCHE COURANT 

VRIJDAG, DEN 26 JULIJ  1850 

Assen, 25 Julij 
Gedurende de maand Junij jl., hebben 528 schepen de geheele en 30 een gedeelte der Drentsche 

Hoofdvaart bevaren; er zijn in die maand 1161  dagwerken turf afgevoerd. 

Smilde, 24 Julij. De dader van den hier, in den nacht van 20 op 21 dezer ten huize van R. Jollertsma 
(zie ons vorig no.) gepleegden diefstal, zekere G. de W., een jongeling van 22  jaren, vroeger reeds 

veroordeeld wegens het stelen eener koe, nog onlangs ten bedoelden huize als knecht gewoond 

hebbende, is gisteren te dezer gemeente aangehouden.Hij was nog in ’t bezit van een gedeelte der 
gestolenen voorwerpen; doch had de beide oorijzers en ’t horologie volgens eigene verklaring reeds in 

Groningen verkocht.- Bij ’t eerste verhoor voor den Burgemeester heeft hij dadelijk alles bekend. Hij 

heeft de diefstal gepleegd, toen de bewoners sliepen; hij heeft het haakje van de achterdeur afgeligt, 

hetgeen van buiten kon geschieden, daarna heeft hij de sleutel van het pulpitrum van de beddeplank 
gekregen, en , na gemaakt gebruik, ook daar weer neergelegd. Alleen doordien hij de inrigting van het 

huis en de gewoonten der bewoners zoo goed kende, heeft hij den diefstel kunnen plegen, zonder dat 

een der bewoners wakker werd. 

DRENTSCHE COURANT 

DINGSDAG, DEN 30 JULIJ  1850 

Gaarne plaatsen wij het volgende: 
De Nieuwe Rotterd. Courant dwaalt in zijn berigt, dat de schoolopziener van het 3

e
 district in Drenthe, 

Mr. P. van der Veen, te Smilde, de onderwijzers van zijn district zoude hebben verzocht, hunnen 

invloed te gebruiken, dat Zijn Wel. Ed. Gestr. bij de aanstaande verkiezing tot lid van de Tweede 
Kamer verkozen wierd. Althans, bij de leden de 2

e
 afdeeling van gemeld district zijn de bedoelde 

bedelbrieven niet ontvangen. Allen, die Mr. P. van der Veen eenigermate van nabij kennen, zullen het 

berigt, dienaangaande door de Nieuwe Rotterdamsche Courant medegedeeld en ook door de 

Drentsche Courant van den 23 dezen no. 59 overgenomen, ongetwijfeld met ons voor louter laster 
houden. Zou de berigtgever ook zelf naar het lidmaatschap der Tweede Kamer hunkeren, en, niet ten 

onregte, vreezen, dat  Mr. P. van der Veen de keuze des volks wegdrage?     Odoorn, 26 Julij 1850 

De 2
e
 Afd. van de Onderwijzers des 3n Districts in Drenthe, 

Van wege Dezelve, 

H.E. POTT, Secretaris 

DRENTSCHE COURANT 

DINGSDAG, DEN 6 AUGUSTUS  1850 

Smilde, 4 Aug. ’t Is eene bijzonderheid, die dankbare opmerking verdient, dat te dezer gemeente, 

tellende ruim 4500 zielen, in de vijf voorlaatste weken geen enkel sterfgeval heeft plaats gehad. 


